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เลขใบ ก.ชือ่ออกบลิ ทีอ่ยูอ่อกบลิ

ก.656 นางสาวอัคราน ีทมินิกลุ คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ม.ขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000

ก.6375 นางสาวออ้มใจ ส าราญ รพ.นคิมน ้าอนู 64 ม.5 ต.หนองปลงิ  อ.นคิมน ้าอนู จ.สกลนคร 47270

ก.6735 นงนภา พลสวัสดิ์ 1/1 ซ.9 ถ.อบุล-ตระการ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.อบุลฯ 34000

ก.5219 กติต ิสมบรรดา รพ.เขือ่งใน 83 ม.6 ต.เขือ่งใน  อ.เขือ่งใน จ.อบุลฯ 34150

ก.2909 ชนันทว์ัลย ์วฒุธินโภคนิ 276 ม.2 ต.หนิโคร  อ.จักราช จ.นครราชสมีา 30230

ก.7365 ชลธชิา ภศูรฤีทธิ์ 739 ม 12 ต.สวา่งแดนดนิ  อ.สวา่งแดนดนิ จ สกลนคร 47110

ก.1307 ถกลวรรณ์ บญุเต็ม รพ.สรุนิทร ์68 ถนนหลักเมอืง ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ก.3362 นางสาวณัฐกานต ์อบุลบาน 200 ม.13 ต.โหรา  อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 45160

ก.1928 นางสภุาวด ีศริโิอด 20 ซ .24 ถ.รณชยัชาญยทุธ  อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด

ก.2092 กภ.องอาจ ธนากรพสิทุธิ์ 20/47 ม.15 ถ.มติรภาพ ต.สงูเนนิ  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา 30170

ก.2434 นางสาวประภาพมินต ์ปรวิัต ิ 269 ม.2 ต.หาดค า  อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000

ก.7396 นางสาวอฏิฐาภรณ์ บญุเริม่ ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุเทศบาลเมอืงชัยภมู ิแหง่ที ่2 หนองบัว  ถ.บรรณาการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภมู ิ36000

ก.8047 กภ.สฌุาภณรัตน ์ตลับทอง 296 ม.18 ต.เฉนียง  อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์3200

ก.757 ผศ.ดร.กภ.อรอมุา บณุยารมย์ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ก.1091 อ.กภ.สมภยิา สมถวลิ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ก.11064 พยีาพร ออ่นศรี 108/1 หมู ่2 ต.ปวนพ ุ อ.หนองหนิ จ.เลย 42190

ก.5506 นายนเรศ จ าปาแดง โรงพยาบาลสรุนิทร ์68 ถนนหลักเมอืง ต.ในเมอืง  อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000

ก.5277 กัลยรัตน ์รุง่รัตนชวีนิ 333/88 หมูบ่า้นเซนทาราวลิล ์ต.บา้นเป็ด  อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

ก.3490 นางธัญญศรฐ ์คณุพนชิกจิ 254/4-5 ถ.โพศร ีต.หมากแขง้  อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000

ก.5980 นางสาว แอนนา พงษ์สะภัง 848/407 คอนโดยดูไีลท ์3 ประชาชืน่-บางซือ่  แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กทมฯ 10800

ก.6212 นางสาว ณัฐยิา ภผูาสทิธิ์ แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลค ามว่ง 92 หมู1่0 ต.ทุง่คลอง  อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์46180

ก.5435 นางสาวอัจฉราภรณ์ บดิา 92 หมู ่10 ต.ทุง่คลอง  อ.ค ามว่ง จ.กาฬสนิธุ ์46180

ก.1327 นายพงศส์พัุฒน ์ชุม่สถติกลุ 128/1 ถนนศรนีวล ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

ก.7783 นายด ารงฤทธิ ์ชมจอหอ 148/35 ม.4ต.สงูเนนิ  อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา 30170

ก.4560 นางสาวววิาหพ์ร อยูต่า ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงานภาค 4 37 ม.1 ต.โคกส ี อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000

ก.4682 นาง จฑุาวรรณ   อาษาราช 140 ม.9 ต.กระสงั   อ.กระสงั จ.บรุรัีมย ์31160

ก.7948 นายทศพล เทยีมสม โรงพยาบาลดา่นขนุทด 4 ม.2 ต.ดา่นขนุทด อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา 30210

ก.1093 นางสทุศิา ลักษณะ 76/6ถ.วไิสยอดุรกจิ ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.หนองบัวล าภ ู39000
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เลขใบ ก.ชือ่ออกบลิ ทีอ่ยูอ่อกบลิ

ก.2547 นางสาวศริกิัญญา ทันยภัุก แผนกกายภาพบ าบัดบ าบัด รพ.ยะลา ถ.สโิรรส ต.สะเตง  อ.เมอืง จ.ยะลา 95000

ก.9446 ประมขุ วังกลุางกรู 34 ถ.ไทรบุร ีต.บอ่ยาง  อ.เมอืง จ.สงขลา 90000

ก.9501 อธชิา สวนแสดง 775/43 หมูบ่า้นสหกรณ์ มอ ต าบลพะวง  อ.เมอืง จ.สงขลา 90100

ก.9773 นุสนา หล าเบ็ญสะ 79 ซ.45 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110

ก.7967 นางสาวจรุ ีพรหมสกลุ 359 ม.11 ต.โคกมว่ง  อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ

ก.10690 มรษิา อแีต 11/1 ม.5 ต.มะนังตายอ  อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000

ก.8526 นายบรพินธ ์เรอืงอนิทร์ 23 ม.10 ต.ต านาน  อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000

ก.12001 นายอนสิ  เง๊าะ 148/228 ม.6 ซอย9 ถ.สามัคคสีายข. ต.รสูะมแิล  อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

ก.5813 นางธดิารัตน ์บญุพอ่มี โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส

ก.9492 นายมาลกิ สรุะ รพ.กระบี ่325 ถ.อตุรกจิ ต.ปากน ้า  อ.เมอืง จ.กระบี ่81000

ก.335 ประเสรฐิ ตัง้อดลุยรั์ตน์ 54/91 ซอย1 ถนนนพัิทธส์งเคราะห3์  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110

ก.3980 กฤตชิยั แกว้สนิสวัสดิ์ 100/5 หมู9่ ต.โคกหลอ่  อ.เมอืง จังหวดัตรัง 92000

ก.7845 นางสาวนูรซีนั อะมยิะ 6 ม.2 ซอย 1 ถนนบา้นพักเกษตร ต.โกตาบาร ู อ.รามัน จ. ยะลา 95140

ขอ้มลูใบเสร็จรบัเงนิ ของผูเ้ขา้อบรม Start Up Clinic PT 4 Regions



ก.5258 นส.ฐริญาดา ไชยนุย้ 35/721 ซ.27/1 ต.เกาะแกว้  อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000

ก.8020 นางสาวมลธริา ถิน่พบิลูย์ รพ.นาบอน 244/1 หมู ่2 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรธีรรมราช 80220

ก.5731 นางสาวเรวด ีวงสม รพ.นาบอน 244/1 หมู ่2 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรธีรรมราช 80220

ก.3241 น.ส.พรพัสร ีศริเิปรมวรานนท์ 69/43 ถ.การณุราษฎร ์ซอย16 ต.ตลาด  อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000

ก.5932 นางสาววรางคณา ผลกลา้ โรงพยาบาลนาหมอ่ม 120/3 ม.3 ต.พจิติร  อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา

ก.7768 นางสาวสธุาทพิย ์สงัขท์องกลู โรงพยาบาลนาหมอ่ม 120/3 ม.3 ต.พจิติร  อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา

ก.6537 กภ.ประภาศร ีธรรมสวุรรณ์ 171 ถ.ประชาบ ารงุ ซ.2 ต.สะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ก.7965 นางสาว ศรัณยา ระหัด รพ.รัตภมู ิ(งานกายภาพบ าบัด) 289 ม.1 ถ.ยนตรการก าธร ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภมู ิจ.สงขลา 90180

ก.10245 นางสาว ธญา ศรจัีนทรท์อง 23 ม.4 ต.เขาวเิศษ  อ.วงัวเิศษ

ก.6363 นางสาวศริาณี สวา่งวัน 125 ม.4 ต.ทุง่กระบอื  อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140

ก.7664 สทุธรัิกษ์ มณีรัตน์ โรงพยาบาลแมล่าน 128 ม.6 ต.แมล่าน  อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 94180

ก.6385 พลอยกมล ทพิยอ์ักษร รพ.ไมแ้กน่ 108 ม.4 ต.ไทรทอง  อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี 94220

ก.7846 นส. จรีวรรณ คชบก โรงพยาบาลกะปงชยัพัฒน์. 29/25 ม.1 ต.เหมาะ  อ.กะปง จ.พังงา 82170

ก.7856 นางสาววภิา ดา้โอ โรงพยาบาลกะปงชยัพัฒน์ 29/25 ม.1 ต.เหมาะ  อ.กะปง จ.พังงา 82170

ก.10731 กติต ิทมิรอด 31 ม.5 ต.หาดยาย  อ.หลังสวน จ.ชมุพร 86110

ก.8775 นางสาวนุธดิา โกสมุพทัิกษ์ 24/24 ม.5 บา้นใหม ่ ปากเกร็ด นนทบรุ ี11120

ก.10815 นางสาวนริอยฮานนะห ์นมิา 181/63 ถ.ยะรัง ซ.เพชรสภุา ต.จะบังตกิอ  อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

ก.7472 นางสาวสพุชิญา หลัดกอง 52 ม5 ต หว้ยยอด  อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130

ก.9698 ซอลฮีัน อับดลุมานิ 90/3 หมู ่3 ต าบลบางป ู อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี 94150

ก.10864 วันฉัฐมา แวสะแลแม 54 ถ. สนัตสิขุ ต. จะบังตกิอ   อ.เมอืง จ.ปัตตานี

ก.6091 รพ.สมเด็จพระบรมราชนิีนาถ ณ อ.นาทวี 20 ม.1 ถ.นาทวปีระกอบ ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา 90160

ก.6727 รพ.สมเด็จพระบรมราชนิีนาถ ณ อ.นาทวี 20 ม.1 ถ.นาทวปีระกอบ ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา 90160

ก.5872 นางสาวอามเีนาะ แวนิ 20 ม.1 ถ.วไิลฤด ีต.นาทว ี อ.นาทว ีจ.สงขลา 90160

ก.9727 นางสาวอัญชสิา เทพวลิัย 58/4 ม.2 ต.นาหมอ่ม อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา 90310

ก.9308 นางสาวมาเรยีม หะยเีด็ง 44 ถ.สะบารัง ต.สะบารัง  อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

ก.9708 นางสาวฮัสมะห ์ยโูซะ 97 ม.3 ต.ยโุป  อ.เมอืง จ.ยะลา 95000

ก.8020 นางสาว  ปรดีา   บนู า 125 ม.1 ต.ฉลงุ  อ.เมอืง จ.สตลู 91140

ก.9571 นางสาวพรพมิล เทพสทุธิ์ 97/2 ม.5 มบ.ไสน ้าจม  ต.โคกหาร   อ.เขาพนม  จ.กระบี ่ 80240
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ก.4550 นางสาวดาวนิ ีชณิวงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.ราชภัฏสรุนิทร ์186 ถ.สรุนิทร-์ปราสาท ต.นอกเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 

ก.1459 จฑุารัตน ์ตันสวุรรณกจิ 6/53 ม.ซติีพ้ลัส ซ.ผดงุพันธ1์3 ถ.ผดงุพันธ ์แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กทม.10530

ก.10091 นาย สรัุฐวัสส ์วชิาญเจรญิสขุ 318/10 ม.3 ถ. เทพารักษ์ อ. เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

ก.4541 นางสาวประภาศร ีมังคละสุ 43 ม.5 ต.คลองใหญ ่ อ.คลองใหญ ่จ.ตราด 23110

ก.2792 นางสาวจนิตนา ครีทีวปี 38/1 ม.3 ต.ไมร้ดู  อ.คลองใหญ ่จ.ตราด 23110

ก.7628 นางสาวนรศิรา สขุกระโทก โรงพยาบาลเกาะสชีงั 59 ม.1 ต.ทา่เทววงษ์  อ.เกาะสชีงั จ.ชลบรุี

ก.4727 นางสาววชิญานันท ์พลสริธินานนท์32 ม.4 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 64110

ก.7450 นางสาวพนดิา สวุรรณมณี แผนกกายภาพบ าบัด อาคารท่ังทอง 111 ม.6ต.นาหกูวาง  อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ77130

ก.2008 ไพศาล เทศสมบญุ 299/44ถ. สวรรคว์ถิ.ี  อ. เมอืง. นครสวรรค.์ 60000

ก.4186 นางสาวจารุวรรณ แปลงดี 11/11 ม.4 ต.หนองบัว  อ.ปะค า จ.บรุรัีมย์

ก.7256 นางสาวบศุรนิทร ์ภูป่ระกจิ รพ.คา่ยจักรพงษ์ 779 หมู ่12 ต.ดงพระราม  อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25009

ก.770 นายอัครพงษ์ ฌาณด ารงเดช 199/146 ม.1 ถนน 345 ต.บางควูดั  อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000

ก.8493 นางสาว กาญจนา สเีกดิพงษ์ 10/1 ม.3 ซ.เทศบาล3/1ต.ทา่หลวง  อ.ทา่หลวง จังหวดัลพบรุ ี15230

ก.7942 นางสาววาทนิ ีตรีะวัฒนานนท์ 2/2 ม.2 ต.องครั์กษ์  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ก.5949 ธัญพร ทองดว้ง 83 หมู ่6 ต.เขือ่งใน  อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธานี

ก.4718 นางสาวกาญจนา คุม้ชนม์ 5/6 ม.6 ต.แหลมงอบ  อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

ก.4266 นางสาวววิรรธน ีพมิพาภรณ์ 99/551 ม.5 ต.หนองปรอื  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150



ก.8845 นางสาว ชตุมินต ์เนยีมสนทิ 117/62 ม.12 ต.บางมว่ง  อ.เมอืง จ.นครสวรรค์

ก.9421 เจตปรยีา จันทรรักษ์ โรงพยาบาลจฬุารัตน์ ชลเวช 104/15 ซ.หนา้วดัตน้สน  ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000

ก.10068 อรอนงค ์จติรสอาด หอ้ง 309 อยูส่มบรูณ์ เพลส อพารท์เมนท ์เลขที ่595 หมูท่ี ่1  ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560

ก.5107 นางสาว วภิาดา ฉออ้นครบรุี 222/211บา้นพักพนักงานปตท หมู5่ บา้นโรงโป๊ะ ถนน สขุมุวทิ  ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ก.2450 นายสพุชิชพงศ ์ธนาเกยีรตภิญิโญคลนิกิกายภาพบ าบัด อควารแีฮป 533/45 หมู ่10 ต.หว้ยใหญ ่ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ก.10369 นางสาวอภญิญา บรรจง 2/64 ม.1 ต.จันทนมิติ  อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000

ก.3950 นางสาวลนิดา แซจู่ รพ.แกง่หางแมว ต. แกง่หางแมว  อ. แกง่หางแมว จ. จันทบรุี

ก.3933 นารรัีตน ์พันธุพ์ฒุ 57/8 ม.13 ต.พลับพลา  อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000

ก.7880 นางสาวจรยิา หวานจติร 38/32 ม.1 ต.หนองขาม  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230

ก.3961 โสภดิา แกว้นอ้ย 129/124 ม.9 ม.โชคชยั ต.สตัหบี  อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี20180

ก.7623 นายณรงค ์ ผวิผอ่ง 164 หมู ่4 โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต.ฟ้าหยาด  อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 35130

ก.3959 สภุาภรณ์ พณิพงษ์ 123/39 หมูบ่า้นสารนิธารา ถ.เจษฎาวถิ ี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000

ก.7840 นางสาวเมลษิา โตมร 128 หมู ่11 โรงพยาบาลนาจะหลวย ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี 34280

ก.10534 นางสาวณัฐฐา ศภุเวชกรกจิ 166 ซอยรามค าแหง 68 ถนนสขุาภบิาล 3 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กทม 10240

ก.6406 นางสาวกนกพรรณ ไชยชนะ 71/534 หมูบ่า้นอมรทนัพย ์ถนนเลยีบวาร ีแขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กทม 10530

ก.1815 นางสาวตรรัีตน ์หอมระรืน่ 969/4 ถ.ทา่แฉลบ ต.ตลาด  อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000

ก.7041 นางสาวขวัญเรอืน จันดา 173 ม.6 ต.พวา  อ.แกง่หางแมว จ.จันทบรุ ี22160

ก.7786 นางสาวหัทยา กลุาศรี 38/32 ม.1 ต.หนองขาม  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230

ก.9734 นายวศนิ โพธคิณุ 2/1 ม.6 ต.พลิว้  อ.แหลมสงิห ์จ.จันทบรุ ี22190

ก.7624 เดอืนนภา ป้องสวุรรณ 77 ม 13 ต หนองนาค า  อ เมอืง จ อดุรธานี 41000

ก.4179 นายยทุธศาสตร ์ชายประโคน 464/266 ถ. ปัญญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา กรงุเทพ 10510

ก.3257 นางสาวชตุมิา ภมูภัิกดิ ์ กลุม่งานเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบรุ ี38  ถ.เลยีบเนนิ ต.วดัใหม ่อ.เมอืง จันทบรุ ี22000

ก.4734 นางสาว มลวิัลย ์   ดอกพทุธา The Skin Doctor สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้  7/3 ถ.บรมราชชนนี  อรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700

ก.2610 นางสาวลดาวัลย ์ชตุมิากลุ 38/9 ม.3 หมูบ่า้นเจษฎา 4 ซ.พหลโยธนิ 48  เขตบางเขน กทม 10220

ก.2635 นายประชมุ อ า่หลมิ 936/40 หอ้ง 308 ซ.ประชาสงเคราะห ์10  เขตดนิแดง กทม 10320

ก.2032 นางสาวอารยา ทะเจรญิ 77/155คาซา่วลิ ต.บงึค าพรอ้ย  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150

ก.9608 นางสาวศภุสิรา ตันตวิัฒน์ 36 หมู ่1 ต.หนองปลงิ  อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 13260

ก.10583 ณัฐธยาน ์สจัจาภบิาลธรรม 9 หมู ่12 ต.ปากน ้าแหลมสงิห ์ อ.แหลมสงิห ์จ.จันทบรุ ี22130

ก.3840 มนัสวรี ์สนัทนานุการ 1390/45 ซอยชานเมอืง  ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

ก.1294 ศริธิร วัลลสิตุ 148/2 ถ.พชิยั แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดสุติ กทม. 10300

ก.1179 บรษัิทรพ.ราษฎรบ์รูณะจ ากัด 377 ถนนราษฎรพั์ฒนา แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ จ.กรงุเทพฯ 10140

ก.7617 นางสาว กมลเนตร สายบัวแดง 257/39 ม.10 ต.หนองปรอื  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ก.7757 นางสาว ชลลดา ชยัดลอดุม 283/2 ม.7 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต. ส าโรงกลาง  อ. พระประแดง จ. สมทุรปราการ 10130

ก.2826 นาย สขุสนัต ์ไชยรัตน์ คลนิกิกายภาพบ าบัดสยามโรงแรมไดอาน่า การเ์ดน้ รสีอรท์ 209/112 ม.6 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ก.8138 กภ.ทวศีักดิ ์ปฐม 203/39 ม .15 ต.วดัไทร  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000

ก.9329 นางสาวอังศมุาลนิ ฟักเขยีว 32/85 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล1์4 ซ.9 ถ.ประชารว่มใจ  แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกทม. 10510

ก.6257 ปาจรยี ์เกดิประเสรฐิ โรงพยาบาลบ ารงุราษฎ ์33 สขุมุวทิ3 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรงุเทพ 10110

ก.9274 นายอารนิทร ์ผามั่น 283 ถ.สวุรรณศร ต.สระแกว้  อ.สระแกว้ จ.สระแกว้ 27000

ก.10664 นางสาว ปรติตา เสนา 14/19 ถ.จันทอดุม ต.ทา่ประดู ่ อ.เมอืง จ. ระยอง 21000

ก.3632 นางสาว วนดิา เข็มลัง 101 ม.4 ต.ประจันตคาม  อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบรุ ี25130

ก.2731 นางสาวรุง่นภา สวุรรณ 24/38 หมู7่ ต.สรุศักดิ ์ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี

ก.5053 น.ส.หยาดอรุณ กจิสวน รพ.นาด ี393 ม.1 ต.ส าพันตา  อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี25220

ก.3672 นายศักดิช์ยั เลศิสขุสวัสดิ์ 222/39 หมู2่ มบ.The Cityพระราม5-ราชพฤกษ์ ถ.นครอนิทร ์ ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130

ก.6635 นายจริายทุธ อสพิงษ์ 99/540 เดอะคาบาน่า ถ.รางรถไฟสายเกา่ ต.ส าโรงเหนือ อ.พระประแดง สมทุรปราการ 10130

ก.4097 ปทติตา มหีนุน 89/168 ม.4 ถนนรังสตินครนายก ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี  12130

รุน่-4  

เลขใบ ก.ชือ่ออกบลิ ทีอ่ยูอ่อกบลิ



ก.3946 นางสาวมลทริา ยีอ่นิ 16/3 ม.1 ต.ในเมอืง  อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์

ก.5807 นาย พรีณัฐ แกว้ธรรมมา 192/283 โครงการหมูบ่า้นรัตนบรุ ีม.11 ถ.ศรเีวยีง ต.เวยีงชยั  อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย 57210

ก.9468 นาย นรศิ แสนหลง 181/42 ม.3 ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300

ก.2927 นายเนต ใจฟอง 41 ม.3 ต.รมิเหนือ  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180

ก.320 ศลุพีร ชวีะพาณชิย์ 272-274 ถนนชา้งมอ่ย ต. ชา้งมอ่ย  อ. เมอืง จ. เชยีงใหม ่50300

ก.2386 นางสาวแคทรยีา พจนสนุทร แคทรยีาคลนิกิกายภาพบ าบัด 170 ม.3 ต.สนัมหาพน  อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

ก.2997 นรศิรา ชยัมงคล คลนิกิกายภาพบ าบัดเฮลทส์ปาย 97/1 ม.6 ต.มะกอก  อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 51120

ก.2589 ณัฐพงศ ์จางวริยิะ 180-180/1 ถ.ศักดาบรรณกจิ1 ม.15 ต.หยว่น  อ.เชยีงค า จ.พะเยา 56110

ก.7849 สชุาวด ีอยูส่งิหโ์ต 2/1 ม.6 ต.เหมอืงงา่  อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000

ก.10150 ณรงคเ์กยีรต ิศรคี าขตั ิ 244/1 หมู ่1 ต.เชงิดอย  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220

ก.5525 ลัดดาวรรณ ทะนันใจ รพ.สนัก าแพง 129หมู1่ต.บวกคา้ง  อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม ่50130

ก.3004 นางสาวปิยะมาศ ครีแีกว้ โรงพยาบาลสนัก าแพง 129 ม.1 ต.บวกคา้ง  อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่

ก.5878 นางสาวภรณ์ทพิย ์พรมรักษ์ 128 หมู ่4 ต.ไชยวฒันา  อ.ปัว จ.น่าน 55120

ก.3000 นางสาวนัชชา วรวัฒนช์ยั 22/1 ม.6 ต.ทุง่หวัชา้ง  อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพนู 51160

ก.2146 นาย มงคล ปากหวาน 22/1ม.6 ต.ทุง่หวัชา้ง  อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพนู 51160

ก.3002 นางสาวนริชรา รัตนธรรมเมธี 108/50 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300

ก.11079 น.ส.ณัชฎาพร ปแูดง 148 หมู6่ ต.วงัผาง อ.เวยีงหนองลอ่ง จ.ล าพนู 51120

ก.10773 นายกติวิัฒน ์เยือ้งไธสง 225/182 หมู ่13 ถ. เชยีงใหม-่ฮอด ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่50230

ก.5958 นางสาวอัสรนิ อิน่ค า 303/39 ม.7 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000

ก.10926 นายสรุนิธร ใหมอ่ารนิทร์ 87 หมู ่4 ซอย 20 ต าบลสนัทราย  อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย 57000


